
 

                                                                                                                                                                  

 УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 

від____________№_____ 

     м. Покровськ 

 

Про затвердження нового складу  

архітектурно - містобудівної ради 

 

 

З метою реалізації державної політики у сфері містобудування та 

архітектури м. Покровськ, у зв’язку з кадровими змінами і перерозподілом 

обов’язків, керуючись Типовим положенням про архітектурно-містобудівні 

ради  затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства від 07.07.2011 №108, статтею 20 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» (із змінами), статтями 40, 

59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити склад архітектурно - містобудівної ради (додається) при 

відділі містобудування, архітектури та земельних відносин Покровської міської 

ради. 

 

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.11.2018 №413                              

«Про затвердження нового складу архітектурно-містобудівної ради»                       

визнати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому 

міської ради 

__________№____ 

 

 

Склад архітектурно - містобудівної ради 

 

Птушко                                                   - начальник відділу містобудування, 

Олена Іллівна                                           архітектури та земельних відносин,                              

                 голова ради 

 

Мілютін                                                   - заступник міського голови з питань  

Костянтин Сергійович                             діяльності виконавчих органів ради,  

                                                                    співголова ради 

 

 

Топало                                                      - головний спеціаліст відділу 

Ольга Олексіївна                                      містобудування, архітектури та                                                                                                          

                                                                    земельних відносин, секретар ради 

 

Члени містобудівної ради 

Андрійченко                                            - депутат Покровської міської ради 

Сергій Сергійович                  (за згодою) 

 

 

Афанасьєва                                              - спеціаліст 1 категорії відділу 

Софія Тимофіївна                                     екології, клімату та енергозбереження 

 

 

Білоконь                                                  - головний інженер інжинірингової                                                                   

Олександр Борисович                               компанії «СТРАТЕГІЯ», член 

кореспондент Академії будівництва 

        України (за згодою) 

 

В’язовський                                              - архітектор (за згодою) 

Віталій Євгенович  

 

Губанов                                                   - завідувач кафедри містобудування                                                   

Олексій Володимирович                         ДонНАБА кандидат архітектури  

                                                                   (за згодою) 

 

 



 

Дмитрієва                                                 - голова громадської організації 

Ольга Дмитрівна  «Довкілля Покровська» 

 

Журбенко                                                 - перший заступник начальника  

Володимир Віталійович                           загону ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України                                                             

                                                         в Донецькій області (за згодою) 

 

 

Зубко                                                        - начальник міськрайонного управління                      

Дмитро Олександрович                   у Покровському районі та у  

                                                            м. Мирнограді ГУ Держгеокадастру  

                                                Донецької області (за згодою) 

 

Касьянова                                                - завідувач сектору держархбудконтролю  

Олена Володимирівна                               відділу містобудування, архітектури та                                                               

                                                                     земельних відносин 

 

 

Кірсанов                                                   - голова Громадської ради при 

Михайло Володимирович                          Покровській міській раді 

 

 

Кисельов  - заступник виконавчого директора 

Леонід Архипович   Донецького РВ Асоціації міст 

України, член Національної спілки 

архітекторів України (за згодою) 

 

 

Коваленко   - старший інспектор ВБДР БПП у  

Геннадій Андрійович                                   містах Краматорськ та Слов’янськ 

      ДПП в Донецькій області 

                       (за згодою) 

 

Кочетов                                                       - член Національної спілки архітекторів  

Андрій Володимирович                               України, Донецька обласна                       

                                             організація (за згодою) 

 

 

Олехнович    - начальник відділу культури, 

Олена Олександрівна                                     туризму та охорони культурної  

                                             спадщини (за згодою) 

 

Полянський                    - декан архітектурного факультету 

Костянтин Валерійович    ДонНАБА (за згодою) 

 



 

 

Проскуренко                                                 - начальник КП «УКБ»  (за згодою) 

Данил Олексійович 

 

 

Сиров   - фізична особа підприємець 

Олександр Володимирович    (за згодою) 

 

 

Хоменко                                                        - член Донецької обласної ради 

Валерій Степанович                                        (за згодою) 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                   А.В. Жук 

виконкому ради                                                                    


